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• Em todo o tutorial que se segue não será possível utilizar o browser Google 
Chrome, pois o browser em questão interfere com o funcionamento do ftp.



Aceder ao FTP com o Sistema Operativo Windows

1. Clique no botão do menu 

iniciar

2. Seguidamente, aparecerá o menu 

abaixo onde clicará em Computador

3. Ao clicar em Computador, abrirá a janela abaixo. 

Clique na barra de endereço, escreva ftp://transfer.rtp.pt e 
clique em enter.

Nota: Se tiver outro sistema operativo Windows basta clicar no ícone             que abrirá uma 
janela com a barra de endereço acima descrita.

ftp://transfer.rtp.pt/
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4. De seguida, deverá preencher a janela que apareceu ao escrever ftp://transfer.rtp.pt na sua barra de endereço. 

Preencha os campos da janela numa ordem descendente, tendo que preencher o seu nome de utilizador, a sua 
palavra-passe e selecionar a opção de guardar palavra-passe para que das próximas vezes que quiser aceder ao ftp
os seus dados já estejam guardados. Posto isto deverá clicar no botão de Iniciar sessão.

ftp://transfer.rtp.pt/


5. Estará agora dentro do FTP. Clique agora na pasta agências de publicidade
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6.  Após clicar na pasta “AgenciasPublicidade”, clique na pasta “Diretos”. 
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7. Após clicar na pasta “Diretos”, clique com o seu botão do lado direito e irão aparecer as opções da imagem abaixo. 

Clique na opção “Novo” e seguidamente na opção “Pasta”.

Nota: Quando clicar com o botão do lado direito para abrir as opções descritas abaixo, não pode clicar em cima de 
nenhuma pasta.
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8. Após criar a pasta poderá mudar logo o nome da mesma (nome da entidade que representa).

Nota: Se por alguma razão criou a sua pasta, e esta não lhe deu a opção na imagem abaixo clique com o botão 
direito do rato em cima da pasta que criou e clique na opção “Mudar nome”.
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9. Após mudar o nome da sua pasta, basta arrastar o seu spot para dentro da pasta que criou anteriormente. Ponha o 

seu spot no ambiente de trabalho, maximize a janela do ftp (simbolo no topo superior direito da página) e pressione 
o botão do lado esquerdo do rato, e sem largar o botão do rato, arraste o seu spot para dentro da pasta anteriormente 
criada.

Aceder ao FTP com o Sistema Operativo Windows

Nota: Se por alguma razão quando clicou no botão de maximizar          , a sua página ficou maior do que o tamanho 
que está na foto abaixo clique nos extremos da janela (            ) para a diminuir/aumentar até ao tamanho que desejar.


